FÅGELRÄKNING

Räkna sjöfåglar
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Inventera
sjöfåglar i år
Förra året startade BirdLife Sverige, i samarbete
med Svensk Fågeltaxering, en helt ny inventeringsform av sjöfåglar. Resultatet visar att
initiativet lyckades över förväntan. Nu hoppas artikelförfattarna att Sjöfågeltaxeringen kan växa
ytterligare och bli permanentad.

Årta är en av våra mest sällsynta änder. Hannen
bär ett karakteristiskt vitt streck över ögat.

text Martin Green, Linus Hedh & Ulrik Lötberg

S

jöfågeltaxeringen ersätter riksinventeringen av enskilda arter som
tidigare gjorts i BirdLifes Sveriges
regi. Huvudanledningen till detta
är att riksinventeringen var svår att genomföra över ett stort geografiskt område.
Den nya inventeringsformen är enklare
än de flesta andra inventeringar. Så ett
syfte är att locka nya inventerare som inte
tidigare provat på någon mer systematisk
form av fågelräkning.
Sjöfågeltaxeringen bygger på att man
räknar fåglar längs en rutt, eller vid en
eller flera fasta punkter, (till exempel ett
fågeltorn) i och i anslutning till alla typer
av blöta miljöer (utom myrmark).
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Skäggdopping är en av de arter som räknas under Sjöfågeltaxeringen. Totalt observerades 728
skäggdoppingar under 2015 års inventering.

44 vår fågelvärld | 1.2016

i landet har man i de regionala och lokala föreningarna satsat ordentligt och på andra håll har man startat
försiktigt. Totalt har 156 rutter inrapporterats. Dessa kommer från 12 av Sveriges 25
landskap (11 av 21 län). De regionalföreningar som satsat hårdast och därmed ståtar
med flest rutter är Sörmland (59 rutter),
Skåne (29 rutter), Västergötland (28), och
Östergötland (21).
En stor del av alla rutter har täckt små
anlagda våtmarker. Dessa står för hela
52 procent av alla rutter. Rutter i anslutning till sjöar utgör 23 procent och då bör
man nämna att det är förhållandevis få av
de riktiga fågelsjöarna som ingår i någon
större omfattning här. Ungefär två tredjedelar av de personer som deltagit har
inte tidigare inventerat i något av Svensk
fågeltaxerings system. Extra glädjande är
också att andelen kvinnor som deltagit är
betydligt högre, 22 procent, än vid andra
inventeringar inom Svensk fågeltaxering.
Det är vår ambition att den procentsatsen
ska bli ännu högre framöver!
På de 154 rutterna har det inräknats
drygt 33 500 fågelindivider av 83 arter av
de grupper som är aktuella. Detta överträffar alla förväntningar och särskilt kul är
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Sothöna med unge.
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mycket goda summor för flera arter som
täcks dåligt eller inte alls i Svensk fågeltaxerings andra inventeringar. Allra talrikast
var, kanske inte helt oväntat, skrattmåsen
med nästan 9 000 individer. Ytterligare
fem arter inräknades i fyrsiffriga antal;
grågås, storskarv, gräsand, knipa och
silvertärna.
efter den första säsongen
är att de data som insamlas inom Sjöfågeltaxeringen kommer att räcka gott till att
beräkna trender för ett stort antal av de
aktuella arterna, och om inventeringen får
växa även göra djupare analyser. Potentialen är stor och vi tror att detta system har
alla förutsättningar att bli något riktigt bra.
För 2016 har vi stora förhoppningar
om att Sjöfågeltaxeringen kan och ska
växa. Vi har därför satt ihop en liten
önskelista med ett antal olika sätt på vilka
både enskilda medlemmar och regionala/
lokala föreningar ska kunna engagera sig i
projektet:

◗ Att det räknas från alla fågeltorn (kan

med fördel göras som föreningsaktivitet).
◗ Alla klassiska fågelsjöar räknas (bör
organiseras av den regionala/lokala föreningen).
◗ Fler rutter som täcker sjöar.
◗ Rutter bestående av upp till 20 små
våtmarker.
◗ Kuststräckor.
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med att få igång
inventeringar enligt alla dessa olika sätt
framöver får vi en näst intill fantastiskt
god möjlighet att följa hur de svenska
populationerna av sjö- och våtmarksfåglar
utvecklas. Så en uppmaning till alla medlemmar: hör med din regionala förening
vem som är ansvarig för Sjöfågeltaxeringen där och anmäl dig till att inventera
fåglar i blöta miljöer.
För frågor och mer information kan du
också höra av dig till Linus Hedh (linus.
hedh@birdlife.se) eller gå in på www.birdlife.se eller www.fageltaxering.lu.se.
SKULLE VI LYCKAS

RESULTAT 2015 Antal rapporterade individer av ett urval arter
FOTO: ULRIK BRUUN

Storlom

61

Skäggdopping

728

Gråhakedopping

76

Svarthakedopping

169

Smådopping

25

Årta

30

Snatterand

242

Skedand

87

Brunand

58

Havsörn

83

Brun kärrhök

61

Fiskgjuse

48

Rörhöna

35

Sothöna

733

Skräntärna

49

Fisktärna

770

Silvertärna

1 279

Brunand är en av våra mer fåtaliga änder. Totalt
sågs 58 individer under förra årets Sjöfågeltaxering. På sikt blir det möjligt att följa trender för
sjöfåglarna på ett bättre sätt än vad som gått att
göra med de inventeringsformer som hittills stått
till buds.
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